
ОДЕСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  А    № 154 - ОД-1-Е 

ПРО НАКЛАДЕННЯ САНКЦІЇ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 

м. Одеса                                                                                                                                      08 жовтня 2012р. 

 

Я, уповноважена особа Комісії – Шаровський Сергій Петрович, т.в.о. начальника Одеського 

територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (згідно наказу 

Одеського територіального управління НКЦПФР від 04.10.2012р. № 44-К), на підставі рішення 

НКЦПФР від 11.09.2012р. № 1239 «Про надання повноважень уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку посадовим особами Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку»,  

 

у відношенні: 

 

публічного акціонерного товариства «Втормет»  

Місцезнаходження: 65026, м. Одеса, вул. Болгарська, 64. 

Код за ЄДРПОУ: 00190644. 

Засоби зв’язку: (048) 750-49-73. 

Банківські реквізити: р/р 26007310027401 в АБ «Південний»  

МФО: 328209  

 

В  С  Т  А  Н  О  В  И  В: 

 

у ході проведення планової перевірки публічного акціонерного товариства «Втормет» (надалі – ПАТ 

«Втормет») робочою групою встановлено, що вартість чистих активів ПАТ «Втормет» є меншою від 

мінімального розміру статутного капіталу встановленого законом, що є порушенням вимог пункту 3 

статті 155 Цивільного Кодексу України. 

Факт вчинення правопорушення на ринку цінних паперів підтверджується копією аудиторського 

висновку про фінансову звітність ВАТ «Втормет», станом на 31.12.2009р., складеного ТОВ Аудиторська 

фірма «Імона-аудит», аудиторським висновком про фінансову звітність ПАТ «Втормет» станом на 

31.12.2010р. та 31.12.2011р., складених аудиторською фірмою ТОВ «Профаудит». 

Враховуючи наявність в діянні товариства ознак правопорушення, постановою № 617-ОД-1-Е від 

04.10.2012р. у відношенні ПАТ «Втормет» порушено справу про правопорушення на ринку цінних 

паперів, якою передбачалося керівнику або повноважному представнику ПАТ «Втормет» прибути 

08.10.2012р. до Одеського теруправління НКЦПФР для ознайомлення та підписання акту про 

правопорушення на ринку цінних паперів.  

08 жовтня 2012 року у відношенні ПАТ «Втормет» складено акт про правопорушення на ринку 

цінних паперів № 174-ОД-1-Е.  

Для підпису акта про правопорушення на ринку цінних паперів прибув уповноважений 

представник ПАТ «Втормет» …... (довіреність від ……), яка надала клопотання розглянути справу про 

правопорушення у день підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів.    

Під час розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів представник                     

ПАТ «Втормет» - …..овіреність від …..), визнала вину у скоєному правопорушенні і зобов’язалася в 

подальшому не порушувати вимог чинного законодавства, діючого на ринку цінних паперів. 

Враховуючи вищезазначене на підставі ст. ст 8, 9, Закону України «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів в Україні»,  

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И  В: 

 

1. За порушення вимог пункту 3 статті 155 Цивільного Кодексу України, застосувати до                     

ПАТ «Втормет» санкцію у вигляді попередження про недопущення у подальшому порушень вимог 

чинного законодавства, діючого на ринку цінних паперів. 

2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено. 



Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку. 

 

 

Уповноважена особа Комісії, 

Т.в.о. начальника  

Одеського територіального управління 

Національної комісії з цінних  

паперів та фондового ринку                                                                                                  С.П. Шаровський 

 


